Pe
etição Púb
blica Nacio
onal
Poor uma formaação autónooma dos proffessores de Geografia
G
eH
História.
Poor uma formaação inicial dde qualidadee.
O Decretto‐Lei nº 43//2007 unificaa a formaçãoo inicial de prrofessores de História
e de Geoografia no Mestrado
M
em Ensino de Hiistória e de Geografia.
G
ANTES:

FO
ORMAÇÃO INICCIAL INDIVIDUA
ALIZADA QUE HABILITAVA
H
PAARA GEOGRAFIA
A OU PARA HISSTÓRIA

5 anos
a
de form
mação (História, Didática da História, Ciiências da Edu
ucação e Estáágio) –
5 anos dde formação para
p
um
ma disciplina
ou

modelo dde Licenciatura em Ensino.
5 anos
a
de form
mação (Geograafia, Didática da Geografia,, Ciências da Educação
E
e Esstágio)
modelo dde Licenciatura em Ensino.

4 anos – Licennciatura em História + 2 anos de Diddática da História, Ciênciias da
6 anos dde formação para
p
um
ma disciplina

Educaçãoo e Estágio
4 anos – Licennciatura em Geografia
G
+ 2 anos de Diddática da Geo
ografia, Ciênccias da
Educaçãoo e Estágio

HOJE:

FORMAÇÃ
ÃO INICIAL CONJUNTA QUE HA
ABILITA PARA G
GEOGRAFIA E PARA
P
HISTÓRIA
A

5 anos dde formação para
p
as duuas disciplinass

2 anos dee formação em
m História ou em Geografiaa
1 ano de formação
f
em Geografia ouu em História (aprox.)
(
2 anos de Mestrado em
m Ensino

OU, AIN
NDA MAIS INCRÍVEL:
4 anoos de formação
para ass duas disciplinas

Licennciatura em qualquer
q
área científica (Quuímica, Fisioteerapia…)
2 anos de
d cadeiras dee História e dee Geografia
2 anos de Messtrado em Ensino da Histórria e da Geografia

e fica‐se habilitado a lecionar qqualquer um
ma
desttas disciplinas, do 7º ao 12º anoo!
Poder‐see‐á ensinar bem
b em dom
mínios de quee se tem umaa formação inicial escasssa?
O presennte modelo de
d formação
o inicial é ateentatório da dignidade das
d disciplinaas de Geograafia e de Histtória e
do próprrio ensino, mais
m em geral.
Os profeessores de Geografia deverão
d
ser formados através
a
do Mestrado eem Ensino de
d Geografiaa e os
professoores de Históória através do
d Mestradoo em Ensino de
d História!
Apela‐see à leitura e à subscrição da Petiçãoo “Por uma formação autónoma
a
doos professorres de Geogrrafia e
História.. Por uma forrmação iniciial de qualidaade” por cadda um dos seeus professorres destas diisciplinas.
O te
exto da Petiçção Pública N
Nacional e a ficha da pettição estão ddisponíveis em
e
http:///peticaoautoonomiahisto
oriageografia
a.blogspot.ccom/
Os Propo
onentes
Sérgio Claaudino, IGOT,, Universidade de Lisboa (G
Geografia); Maria
M
Leonor Carvalho,
C
AE dde Frei Estevã
ão Martins/Allcobaça
(História)); António Ferrnando Silva, AE
A da Quinta do Conde (Geografia); Mig
guel Barros, EEscola Secundária c/ 2ª e 3º ciclos
de Passo
os Manuel/Lissboa (História); Associaçãoo de Professo
ores de Geogrrafia, Associa ção dos Proffessores de História,
H
Associaçãão Portuguesaa de Geógrafo
os
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